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T.C. 

SENİRKENT KAYMAKAMLIĞI 

      İLÇE HIFZISSIHHA KURULU KARARI  

 

KARAR TARİHİ :  14.05.2020 

KARAR NO  :  05-3 

KARAR KONUSU  :  Koronavirüsle Mücadele / Pazar 

                                      Yerleri 

                          

          Senirkent  İlçesi  Hıfzıssıhha Kurulu 14.05.2020 tarihinde saat 10.00’da Senirkent 

Kaymakamı Alay YAZICI Başkanlığında toplandı.  

            Çin’de ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid19) salgınının 

ülkemizde kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye 

düşürmek amacıyla ilçe ve beldelerimizdeki mahalle/semt pazarlarında giyim, oyuncak vb. 

zaruri olmayan ihtiyaç malzemelerinin satışının kısıtlanmasına yönelik gerekli kararlar 

alınmıştı. 

          Gelinen noktada kaydedilen olumlu gelişmeler ile Bilim Kurulunun önerileri 

doğrultusunda pazarlarda giyim, oyuncak vb. zaruri olmayan ihtiyaç malzemelerinin satışının 

kısıtlanmasına yönelik tedbirler değerlendirilmiş, Koronavirüs salgınının etkileri gözetilerek 

belirlenecek kurallara uyulması kaydıyla 11.05.2020 tarihinde belirtilen kısıtlamaların 

kaldırılabileceğine ilişkin karar alınmıştır.  

        11.05.2020 tarihi itibariyle anılan pazarlara ilişkin Bilim Kurulu önerileri doğrultusunda 

aşağıda yer verilen kurallar belirlenmiştir: 

 

        Mahalle/Semt Pazarları; 
              

1- İlçe ve beldelerimizdeki mahalle/semt pazar yerlerinde giyim, oyuncak, çiçek, fide, 

züccaciye/nalburiye vb. ihtiyaç malzemelerinin satışına getirilen kısıtlama kaldırılmıştır. 
2- Pazar yerlerinde anılan malzemelerin satışını yapacak pazarcı esnafı,mevcut pazar 

yerleri için getirilen her bir satış yeri (tezgah/sergi) arasında en az 3 metre mesafe 

olması şartı, pazarcı esnafının ağız ve burnunu kapatacak şekilde maske kullanması 

tedbirleri başta olmak üzere belirlenen tüm kurallara uyacaktır. 

 

Bu kapsamda : 

 

         İlçe ve beldelerimizdeki mahalle/semt pazar yerlerinde 11 Mayıs 2020 Pazartesi günü 

sabah 09.00 itibariyle giyim, oyuncak, çiçek, fide, zücaciye / nalburiye vb. ihtiyaç 

malzemelerinin satışının yapılabilmesine, 

 

          Pazarların sürekli denetlenerek tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha 

Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesini, aykırılığın durumuna 

göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasını, konusu suç teşkil eden 

davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli 

işlemlerin başlatılmasına, 
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                       İLÇE HIFZISSIHHA KURULU KARARI 

 

 

             Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve 

belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek 

uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine , 

 

             Oy birliği ile karar verilmiştir. 14/05/2020 
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